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МАЗЬ ПАПІЛОН 
листівка-вкладка 

Опис  
Однорідна мазеподібна маса від кремового до світло-рожевого кольору. 

Склад 
100 г препарату містить діючі речовини (г): 
кислоту саліцилову - 20,0; 
резорцин  - 5,0. 
Допоміжні речовини: ПЕО -1500, ПЕО -400, пропіленгліколь, гліцерин. 

Фармакологічні властивості  
ATC-vet класифікаційний код: QD11AF Ветеринарні препарати для усунення бородавок і 
ороговінь. 
Комбінований протипапіломний препарат на основі кератолітичних засобів: кислоти саліцилової 
та резорцину. 
Подвійна дія саліцилової кислоти і резорцину сприяє відторгненню ороговілих клітин, мацерує 
роговий шар епідермісу, посилює регенерацію ушкоджених тканин шкіри, затримує ріст багатьох 
мікроорганізмів та грибків, сприяє знищенню міцелію останніх. Резорцин висушує роговий шар та 
має місцевоанестезуючу та протизудну дії. 

Застосування  
Препарат застосовують зовнішньо, як самостійно, так і комплексно для лікування корів при 
папіломах (бородавках) вимені; котів, собак - при дерматозі, дискератозі, іхтіозі, трихофітії, 
осередковій мікроспорії. 

Дозування 
Перед нанесенням мазі шкіру навколо папіломи змащують ланоліном або вазеліном. На папіломи 
(бородавки) наносять мазь Папілон двічі на добу вранці і ввечері (після вранішніх і вечірніх доїнь) 
впродовж 1-2 тижнів. Можливе використання лейкопластирної чи клейової пов'язки. 
Перед доїнням мазь змивають теплою водою.  
За необхідності курс лікування повторюють. 
При дерматозі, дискератозі, іхтіозі мазь Папілон наносять тонким шаром 2-3 рази на добу по 2-5 г 
на поверхню шкіри площею 5х5 см. Лікування продовжують до стійкого зникнення проявів 
захворювання.  
При трихофітії та мікроспорії мазь Папілон втирають в уражені ділянки, захоплюючи здорову 
шкіру на 1 см навколо, два рази на добу впродовж 2-3 тижнів до появи волосся і негативного 
лабораторного аналізу з ураженої ділянки.  

Протипоказання  
Не застосовувати при підвищеній чутливості до препарату. 
Не застосовувати одночасно із сильними окиснювачами (бертолетова сіль, перманганат калію та 
ін.). 

Застереження 
Застосовувати тільки на уражених ділянках тіла. Не допускати злизування препарату твариною. 
Уникати потрапляння препарату в очі та на слизові оболонки. 

Побічна дія 



Можливе виникнення свербіжу та відчуття пекучості у місці нанесення. 
Форма випуску 

Туби ламінарні, об’ємом 30 г. 
Зберігання 

У захищеному від світла, не доступному для дітей, місці при температурі від 5° до 25°С. 
Термін придатності — 2 роки. 

 
 
Власник реєстраційного посвідчення  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16,  
Тел. 0800211201 
Виробник готового продукту 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 
Україна, 03040, Київ-40, вул. Васильківська, 16, 
Тел. 0800211201 
www.ukrzoovet.com.ua 
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